
ARCHIW UM HISTORII I FILOZOFII MEDYCYNY 2012, 75, 135-137

STA N ISŁA W  G Ą D E C K I

Refleksje o kulturze i nauce (Poznań, PTPN, 26.04.2011)
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i W spierający PTPN,
W szyscy zgromadzeni na tej uroczystości Dostojni 

Goście,

pragnę najpierw złożyć jak najserdeczniejsze podzię
kowania za przyznanie mi tytułu Honorowego Członka 
PTPN-u, czyli za wyróżnienie, które spotyka mnie w  spo
sób niezasłużony. Być Członkiem Honorowym instytucji, 
która znacząco przyczyniła się do rozwoju kultury naro
dowej i nauki, była centrum kulturalnym, historycznym 
i narodowym  oraz przyczyniła się w  poważnym stopniu 
do utworzenia w  Poznaniu uniwersytetu, to dla mnie 
wielki zaszczyt.

Czuję się w  tej instytucji swojsko, wszak — co podkre
ślił Prezes PTPN-u prof. Jacek Wiesiołowski — do sukce
sów Towarzystwa w  ciągu ponad 150 lat jego działalności 
w  niemałym stopniu przyczynili się wielkopolscy księża 
(m.in. twórcy ruchu spółdzielczego i banków ludowych 
— ks. Augustyn Szamarzewski i ks. Piotr Wawrzyniak; 
przez wiele lat funkcję prezesa PTPN-u pełnił ks. biskup 
Edward Likowski, założyciel Muzeum i Archiwum  A r
chidiecezjalnego w  Poznaniu).

1 Chodzi o Księdza Arcybiskupa Prymasa Polski (seniora), 
prof. dr. hab. Henryka Muszyńskiego.

Kultura
Do tych podziękowań pragnę dołączyć kilka słów na 
temat kultury i nauki, czyli wartości, którym  z takim 
powodzeniem  służy Poznańskie Towarzystwo Przyja
ciół Nauk.

a. Punktem  w yjśc ia  m ojej re fleksji o kulturze 
chciałbym  uczynić słowa Jana Pawła II w ypow iedzia
ne w  UNESCO , zrodzone z refleksji nad historią Polski 
w  czasie zaborów, czyli nad tym okresem, który dał po
czątek PTPN-owi: „Naród jest tą wielką wspólnotą ludzi, 
których łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie 
kultura. Naród istnieje «z kultury» i «dla kultury». Je
stem synem Narodu, który przetrzymał najstraszliwsze 
doświadczenia dziejów, który wielokrotnie sąsiedzi ska
zywali na śmierć — a on pozostał przy życiu, i pozostał 
sobą. Zachow ał w łasną tożsam ość i zachował pośród 
rozbiorów i okupacji w łasną suwerenność jako Naród
— nie w  oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej po
tęgi, ale tylko w  oparciu o własną kulturę, która okazała 
się w  tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg. 
I dlatego też to, co tutaj mówię na temat praw Narodu 
u podstaw kultury i jej przyszłości, nie jest echem żad
nego «nacjonalizmu», ale pozostaje trwałym  elementem 
ludzkiego doświadczenia i humanistycznych perspektyw 
rozwoju człowieka. Istnieje podstawowa suwerenność 
społeczeństwa, która wyraża się w  kulturze Narodu. Jest 
to zarazem ta suwerenność, przez którą równocześnie 
najbardziej suwerenny staje się człowiek” (Jan Paweł II, 
Przemówienie w  UNESCO, Paryż, 2.06.1980).

A  więc kultura — „potęga większa od tamtych potęg”
— przyczynia się do niebagatelnej sprawy: do trwania 
narodu w  jego duchowej substancji, w  jego duchowej 
tożsamości. Jest to jej istotny wkład w  przyszłość narodu. 
Jeżeli marginalizuje się, zaniedbuje i nie docenia kultury,
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naraża się na niebezpieczeństwo przetrwanie cywiliza
cji, ponieważ utrudnia się przekaz tych wartości, które 
stanowią o jej głębokiej tożsamości.

Jakże niezwykłe, D rodzy Państwo, otrzymaliście po
wołanie od Boga i jak wielka spoczywa na was odpowie
dzialność! Medytując nad przypowieścią o bogaczu i Ła
zarzu, który leżał u drzwi pałacu bogacza i tylko psy lizały 
jego rany, kard. W yszyński odniósł tę scenę do twórców 
kultury, którym jest powierzone szlachetne i lecznicze 
zadanie — lizać rany człowieka pobitego, leczyć naród, 
leczyć ludzi (kard. Stefan Wyszyński, Przemówienie do 
pisarzy i literatów w  kościele św. Anny, 15.03.1980). Tak, 
„ludzie wykształceni są jakby aniołam i, którzy noszą 
imię człowieka” (Nizami, Siedem  portretów).

G d y obserw ujem y nieraz groźne zjawisko, a m ia
nowicie kulturę podążającą ślepo za głosem  większo
ści zam iast dźwigać większość wzwyż, m usim y sobie 
przypomnieć, że ludzie kultury mają obowiązek pom óc 
innym zakosztować smaku piękna, które jest światłem 
ducha. Kiedy dusza człowieka jest pogodna i pojednana, 
kiedy żyje w  harm onii z Bogiem  i ze światem, wtedy 
autentycznie emanuje światłem. Odzwierciedla — na ile 
umie i może — piękno samego Stwórcy.

b. Kultura jest nie tylko spoiwem wspólnoty ludz
kiej, ona jest też fundamentalną wartością dla wyrażania 
wiary. Istnieje związek między wiarą i kulturą, nie są to 
dwie całkiem odmienne rzeczywistości. Kultura nie jest 
dodatkiem do wiary, bo wiara wyraża się właśnie poprzez 
kulturę. Szczególnie jeśli rozumiemy kulturę w  sensie an
tropologicznym, a nie tylko jako zbiór dzieł sztuki. Kiedy 
jest nie tylko domeną właściwą dla wyższych warstw spo
łecznych, ale dom eną życia codziennego. „Wiara, która 
nie staje się kulturą, nie jest wiarą w  pełni przyjętą, do 
końca przemyślaną, przeżywaną w  należytej wierności” 
(Christifideles laici, 59).

Skoro kultura jest drogą prow adzącą do tego, by 
uczłowieczyć człowieka, ażeby człowiek stawał się coraz 
bardziej ludzki, a jednocześnie wiara otwiera człowieka 
na poznanie najwyższego Bytu, na którego obraz i podo
bieństwo został on stworzony, to każdy dostrzeże głęboki 
związek, jaki zachodzi pomiędzy tymi dwoma ludzkimi 
doświadczeniami. Pozwala to łatwiej zrozumieć, dlaczego 
wiara chrześcijańska jest dla człowieka „wyższą pobudką 
i pomocą” do gorliwszego wypełniania misji budowania 
świata bardziej ludzkiego, a zatem w  pełni odpowiadają
cego swojemu powołaniu (por. Gaudium  et spes, 57).

Przetłum aczyć wiarę na język kultury. Przekładać 
wiarę na kulturę. Tłum aczyć wiarę językiem  kultury — 
oto Wasze, Szanowni Państwo, ważne zadanie, Wasze 
wyzwanie. Wiara jest i musi być źródłem kultury. Kultura 
zaś musi być ukoronowaniem  wiary. Synteza kultury 
i w iary jest wym aganiem  nie tylko kultury, ale również

wiary. W iara potrzebuje kultury, a kultura potrzebuje 
wiary. Jeśli tego nie zrobią ludzie kultury, kto inny miałby 
to zrobić?

c. Dla kultury i w iary szczególne znaczenie ma Pismo 
Święte. Biblia jest nie tylko owocem wiary, ale — jak tego 
dowodzi historia — jest ona na przestrzeni wieków źró
dłem inspiracji różnych kultur, w  tym także kodeksem 
kultury zachodniej. Jest wielkim  „kodem  kulturowym” 
i niezastąpioną inspiracją dla wszystkich dziedzin kul
tury: filozofii, etyki, muzyki, literatury, sztuki oraz ar
chitektury (Verbum Domini, 110 -114 ). Także świat laicki 
uznaje rolę Biblii jako m atrycy — zarówno w  historii 
literatury, jak  i w  historii sztuki.

Jest bardzo ważną sprawą, by ludzie pracujący na polu 
kultury — także środowiska zsekularyzowane oraz nie
wierzący — zdobywali należytą znajomość Biblii. W  Pi
śmie Świętym zawierają się bowiem  wartości antropo
logiczne i filozoficzne, które m iały pozytyw ny w pływ  
na całą ludzkość. Osoby działające na polu kultury nie 
powinny się niczego w  tym względzie obawiać. Słowo 
Boże nie niszczy żadnej autentycznej kultury, lecz jest 
nieustannym  bodźcem  do duchowego poszukiwania, 
które prowadzi człowieka otwartego wzwyż.

Pozwólcie Państwo, że posłużę się nieco trywialnym 
przykładem. Kiedy kupujemy jakąś maszynę, jakieś urzą
dzenie, przed użyciem staramy się zazwyczaj zapoznać 
z instrukcją obsługi tego urządzenia. Od tego zależy 
w  dużej mierze jego skuteczne i długotrwałe użytkowanie. 
Wprawdzie możemy starać się obsługiwać pralkę, posłu
gując się instrukcją od suszarki do włosów, ale na niewiele 
się to nam przyda. Ponieważ dobra instrukcja to ta, któ
ra została przygotowana przez producenta urządzenia. 
Nikt inny nie zna tego urządzenia tak dokładnie jak on. 
A  człowiek? Czy człowiek nie jest wyposażony w  żadną 
instrukcję obsługi? Czy możne on być obsługiwany wedle 
własnego pomysłu, który wpadnie do głowy każdemu, 
komu przyjdzie na to ochota? Czy Stwórca, który najlepiej 
zna swoje stworzenie, nie zostawił nam takiej instrukcji 
w  postaci Dekalogu? Czy nic to nam nie mówi?

Nauka
Drugim  tematem jest nauka. Co właściwie jest zadaniem 
nauki? Odpowiedzi na to pytanie udzielił już M ikołaj 
Kopernik: „Zadaniem  wszystkich nauk szlachetnych 
jest odciągać człowieka od zła i kierować jego um ysł ku 
większej doskonałości”.

Zastanaw iając się nad treścią tej kopernikańskiej 
maksymy, nietrudno zauważyć, że powstała ona w  cza
sach harm onii i ładu. Porusza dwa aspekty działalności 
człowieka: poszerzanie granic ludzkiego poznania oraz 
wym iar etyczny życia ludzkiego. Myśl Kopernika można 
odczytać jako wyraz w iary w  możliwości udziału nauki
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w  procesie moralnego rozwoju człowieka. Liczne kontak
ty z ludźmi nauki tamtej epoki utwierdzały — nie tylko 
Kopernika — w  przekonaniu, że nauka i etyka, wiedza 
i m oralność idą zawsze w  parze. „Zadaniem  wszystkich 
nauk szlachetnych jest odciągać człowieka od zła i kie
rować jego um ysł ku większej doskonałości”.

Niestety, to co dla Kopernika było oczywistością, dzi
siaj stało się jedynie postulatem, a czasami nawet i tego 
brakuje. Zwróćm y choćby uwagę na to, że ludźmi zdol
nymi do największego barbarzyństwa, winnym i najwięk
szych ludobójstw w  historii ludzkości, ludźmi czyniący
mi z antropologii, medycyny, socjologii, historii, a także 
innych nauk ślepe niewolnice ideologii okazali się ludzie 
nieraz wszechstronnie wykształceni. Faszyzm i stalinow
ski komunizm nie opierały się na samych psychopatach 
i ludziach prym itywnych. Te fałszywe ideologie m iały 
na swych usługach całe rzesze ludzi wykształconych. 
Tak np. umysły, w  których zrodził się plan systematycz
nego ludobójstwa na narodzie kam bodżańskim , były 
wcześniej kształcone w  Paryżu, a osoby odpowiedzialne 
za przygotowanie i przeprowadzenie ataku na World 
Trade Center w  Nowym  Jorku kształciły się na wyższych 
uczelniach Niemiec.

Zdobycze nauki, będąc odbiciem inteligencji i geniu
szu ludzkiego, są jednocześnie echem ograniczeń i nie
doskonałości swoich twórców. W  umysłach i rękach ich 
samych oraz innych ludzi mogą stać się zarówno narzę
dziem pomnażania dobra, jak i narzędziem destrukcji, 
a nawet zbrodni. I dotyczy to w  równym stopniu tak zdo
byczy nauk techniki, jak i osiągnięć nauk humanistycz
nych. Jednym słowem: potrzebny jest nowy etos nauki 
i naukowca. I nie chodzi tylko o etyczny wym iar życia 
osobistego ludzi nauki, bo — w  pewnym sensie — nie 
ma żadnej różnicy pomiędzy nimi a przedstawicielami 
innych zawodów czy powołań. Chodzi raczej o to, że 
nauka winna bardziej niż dotychczas zastanawiać się nad 
etycznymi aspektami metod swojego poznania, skutków 
swojego poznania, przewidywalnych zastosowań swojego 
poznania. Nauka potrzebuje etyki. Postulat Maxa Webera 
tzw. nauki „wolnej od wartości” (Wertfreiheit der Wis- 
senschaft) nie ma racji bytu we współczesnym świecie. 
Wspólne drogi etyki i nauki stały się nie tylko warunkiem 
trwania naszej kultury i cywilizacji, ale i warunkiem prze
trwania naszego gatunku. W  związku z tym kard. Javier 
Lozano Barragan zauważył obrazowo: „Laboratorium bez 
oratorium łatwo prowadzi do krematorium”.


